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HVAD SKER DER I HARLEV - OG HVORNAR ?

HARLEV
FÆLLESRÅDS

a AKTIVITETSKALENDEREN udgives også af Harlev Fællesråd.
Alle medlemmer kan benytte aktivitetskalenderen - brug den flittigt, men
husk altid deadline (står på aktivitetskalenderen).

MEDLEMMER:

UNDGÅ AT ARRANGEMENTER KOLLIDEREB I

l}

Skolebestyrelsen
v/Næshølskolen
a Vuggestuen Grønhøjvej
i) Harlev Bibliotek
it Legestuen "Næssie"
a Fritidshjemmet Himmelblå
i) Den lntegrerede Institution
Regnbuen
Framlev l\,4enighedsråd
l) Harlev Menighedsråd
Harlev - Framlev
G rundejedorening
a Venstre Vælgerforening
a Grundejefforeningen
Harlev Vest
a Tåstrup Borgerforening
l) Lokalcenter Næshøj
Bruge rrådet
Grundejedoreningen
Araliavej
o Lil er ng Forsamlingshus
l) Andelsbolig.foreningen
Næshøj
l) Andelsboligf oreningen
Bøgeparken
a Konservativ Vaelgedorening
Harlev ldræts Klub
a Harlev Basketball Klub
a Harlev Frimærke Klub
a Socialdemokratiet
a Harlev Jagtforening
ll Ungdomsskolen Næshøj
a Dagplejen Harlev
l) Tåstrup Sø- og Moseforening
a Flød undparken
a Børnehaven Næshøj
a Framlev Forsamlingshus
l} Niwi Trykcenter
a Framlev Borgedorening
(} Bruqsen Super Best
Sok Company
a KFUIV Spejderne
a Den lntegrerede Instilution
Kompasset
l) Harlev Advokatkontor
a Statsaut ejendomsm€egler
Kai Klær Mortensen
a DK Advokaterne Harlev
it Østjysk Rideforening
a Harlev dyreklinik

a

KOORDINER ARBANGEMENTER. Harlev Fællesråd hjælper
gerne med dette, send os jeres mØdekalender.

SKRIV TIL PARAPLYEN !

a PARAPLYENS SPALTER er åbne for medlemer
lndlæg modtages gerne på disk/cd - Mac eller Pc format

il

a

i
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NÆSTE NUMMER af Paraplyen forventes at udkomme
Matls 2003 - deadline: 3. Februar.

MATERIALER DER øNSKES MEDTAGET i aktiviletska|ender,
til koordinering eller i bladet afleveres på Harlev Bibliotek.

Harlev Fællesråd:
FORRETNINGSUDVALGET

i

Svend Erik Andersen - lormand tlf 86941835
Ejgil Rahbek - næstformand tlf 86941766
Jacob Veiergang - kasserer tlf 86942014
Jens Aage Weigelt - tlf 86942032
Poul Hytting - tlf 86942219
lnge Chr Pedersen - tlf 86941856
Finn Greve

t
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BOLIG

TRAFIK

Poul Hytting, formand

Svend Erik Andersen, formand
Jacob Veiergang
Poul Hytting

BøRNE OG UNGE

NATUB OG MILJø

Jacob Veiergang

Jens Aage Weigelt, formand
lnge Chr Pedersen
Finn Greve

INFO- OG BLAD

FORRETNINGSUDVALGS MøDEB

Ejgil Rahbek, formand
It/lik Tuver
Dorte Vind
Claus Gregersen

Paraplyen @8462.dk

12 december 2002
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Cykelsti til Hørslev
I dette efterår har Fællesrådet rettet henvendelse til Vejkontoret om etablering af en
cykelsti langs GammelMosevej på strækningen fra Stillingvej til Hørslev. Cyklisternes
sikkerhed er begrundelsen for ansøgningen.

Cykeltrafikken mellem Hørslev og Harlev
foregår ad Gammel Mosevej, og intensiteten
er høj og har været stigende de senere år på
grund af cyklende skolebørn med bopæl i
Hørslev området og børn der cykler til og fra
rideskolerne i Hørslev.
Samtidig med denne cykeltrafik, er der stor
trafikintensitet fra biler, hidrørende fra borgere i Hørslev og andre, der anvender vejen
som gennemfartsvej Ira Galten/Skovby og
Herskind/Sjelle, samt en del tung trafik fra
lastbiler og busser i fast rutefaft.
Denne trafikbelastning må forventes at stige
med åbningen af motorvejen Århus - Låsby,
da Vejdi rektoratet etablerer tilslutningsanlæg
umiddelbaft ved GammelMosevej.
Sammenfaldet mellem svage og stærke
trafikanter samt den meget smalle og uoverskuelige vejstraekning gør færdsel på vejen
særdeles farlig for cyklisterne. Fællesrådet
ser det derlor som en nødvendighed at etablere en cykelsti på strækningen. Allerede den
nuværende trafikbelastning indebærer en
stor risiko for alvorlige ulykker.

Status på lokalplan for Kettinggård
udstykningen
Lokalplanen for lav boligbebyggelse ved
Kettingvej, som omfatter udstykning fra
Kettinggård og området vest for
Højlundkvaderet er for øjeblikket under
udarbejdelse. Planen forventes færdig i slutningen at 2002 eller i begyndelsen af 2003.

Lokalplanen har været længe undervejs,
men Fællesrådet forventer at kunne præsentere planerne i næste nummer af Paraplyen.

Sanering af Gammel Stillingvej
Vore ønsker om trafiksanering af den resterende strækning af Gammel Stillingvej fra
Lærkesvingets udmunding til Framlev
Korsvej har været drøftet på det årlige statusmøde med Vejkontoret. Fællesrådet har
fået ønsket registreret, og ønsket vil herefter
blive indarbejdet i de kommende års trafikplaner.

Ændringer ved
Gammel Stillingvej/Vestervej
Sammen med Grundejedorenlngen har vi
foreslået at trafikdæmpe den sydligste del af
Gammel Stillingvej fra købmandsforretningen
og sydpå. Dette kan gøres ved at flytte hajtænderne, som i dag er placeret i Vestervejs
udmunding, til en placering på Gammel
Stillingvej ud for købmandsforretningen.
Herved vil trafikken blive omdirigeret, så trafik fra Vestervej får prioritet frem for trafik ad
Gammel Stillingvej.
fotlsættes på næste

side.
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Udkørsel til Randers/Stilling vejen fra
Edelhofvej

afventer denne beslutning med interesse, og
vil tage stilling derefter.

Fællesrådet har rettet henvendelse til Amtet
tor at gøre opmærksom på udkørselsforholdene fra Edelhofvej til amtsvejen Stillingvej.
Vi lægger op til at Amtet skal komme med et
forslag, som vil medvirke til at reducere køen
i myldeftiden morgen og aften.

Bofællesskab for yngre handicappede
Vi har tidligere berettet om den nye institution, som vil blive bygget på "grusgrav"-grunden og som skal bruges til et bofællesskab
for yngre handicappede. Fællesrådet var
inviteret med til nabohøring den 17. oktober.

Støjende f ritidsaktiviteter
Fællesrådet er blevet bedt om at følge sagen
om placering af en cross-kart bane ved
Labing. I august modtog kommunen en konkret ansøgning om anlæggelse af en crosskaft bane Øst for Labing by. Cross-kart banen
vil have start og mål i en eksisterende ladebygning.

Cros-kart banen skal primæft bruges til
weekend arrangementer og til enkeltstående
events, som f.eks polterabend'er med deltagelse af større selskaber. At køre cross-kart
er en sport, som appellerer til alle aldersgrupper, og alle er i stand til at køre crosskart. Et frisk initiativ, og en bane, som vil
være enestående i Danmark.
Problemet er placeringen forholdsvis tæt på
landsbyen Labing. Det kan ikke undgås, at
denne aktivitet vil blive mødt med skepsis på
grund af støjen. Flere beboere har da allerede reageret med protester, og der har været

I denne høring deltog repræsentanter fra
Rødlundvænget og de nærmeste institutioner, og forskellige forhold blev præciseret og
uddybet. Det er vores opfattelse at planerne
om et sådant bofællesskab bliver positivt
modtaget. I denne forbindelse lægger vi
særligt vægt på at de allernærmeste naboer
også erklærer sig positive.

Ændringer i Forretningsudvalg
Da Mariane Siem og familie har valgt at fraflytte Tåstrup, træder hun af som formand for
Tåstrup Borgerforening og dermed også
som medlem af Fællesrådet. Mariane har
deltaget i Forretningsudvalget i en årrække,
og vi vil takke hende for en stor og meget
engageret indsats, både som forretningsudvalgsmedlem og sekretær.

afholdt et stØrre mØde.

I hendes sted indtræder suppleant Finn
Greve fra Jagtforeningen. Ejgil Rahbek overtager Marianes post som sekretær indtil
næste Repræsentantskabsmøde.

Ansøgning om tilladelse er sendt til

Nyt medlem i Paraply udvalget

Kommunen, og her afventer man udarbejdelse af en større, samlet plan for støjende fritidsaktiviteter, herunder motor- og skydesporl
i hele Århus Kommune. Efter tidsplanen skal
planen forelægges Byrådet i slutningen af
dette år, og først herefter vil det blive besluttet, hvor fremtidige "støjområder" til fritidsaktiviteter vil blive placeret. Fællesrådet

Lene Krath har valgt at stoppe i Paraply
udvalget på grund af arbejdspres. Lene har
deltaget flittigt i Paraply arbejdet i mange år,
og forud herfor særdeles aktiv i Fællesrådet
lige fra dets start. Hun var medstifter og primus motor i etablering af Harlev Fællesråd,
og i en årrække formand for Fællesrådet.
fortsættes på næste side.

.
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Fra Paraply udvalget og Fællesrådet skal
fordi man netop skulle til at påbegynde
lyde en stor tak for hendes indsats gennem vejvedligeholdelse.
årene.
I det hele taget ser Stofa gerne, at de enkelI hendes sted er indtrådt Mik Tuver, som alle te veje eller kvarterer er aktive med hensyn
internetbrugere af Harlev Portalen 8462.dk til at skaffe tilslutnlng. Såfremt en vej kan
kender. Mik har på frivillig og ulønnet grund- skaffe 50%'s tilslutning fra starten, er der god
lag staftet og drevet Harlev Portalen 8462.dk økonomi i at komme i gang, og det vil medi snart 2 år og har ingen plane om at stoppe. virke til at rykke vejens tilslutning frem i plaTvæftimod.
nerne
Samtidig med Mik's indtræden i Paraply
Stofas bedste bud på udbygningen er i dag
udvalget har vi også indledt et tæt samarbej- følgende:
de mellem Paraplyen og Harlev Poftalen,
som vil blive Fællesrådets officielle website
2003
fremover. Mere om det i næst nummer.

samarbejde med srofa os

Antenneforening

Århus

ffJffiIllH"',
Engsvinget

Fællesrådet har haft møde med repraesentanter fra Stofa og Århus Antenneforening.
Formålet med mødet var at få en orientering
om Stofas udbygningsplaner for Harlev og
ligeledes at få et indblik i Stofas prispolitik.

I Paraplyen har vi tidligere rettet en del kritik
af, at borgerne manglede information om
Stofas udbygningsplaner og også at Stofas
prispolitik kunne forekomme uigennemskue-

Nyvangsve.l

Nytoften
2OO4

Vårgyvelvej
Florasvel
Sydbakken
Ketti gvel
Højlundvej
Parcelvej

lig.

Stofas direktør, John Christiansen, beklagede, at borgerne i Harlev ikke var blevet
løbende og mere systematisk orienteret. En
detaljeret udbygningsplan er så godt som
umuligt at udarbejde på grund af økonomiske
og praktiske forhold. Opgravningopgaven
påbegyndes ofte, når vejen eller fortovet af
andre årsager gør det praktisk og Økonomisk
forsvarligt. Typisk sammen med telefon- ,
kloak- eller fjernvarmeopgravning.
Et andet eksempel er Damkærvej, hvor
Ejerforeningen selv rettede henvendelse til
Stofa om nedlæggelse af kabler,

Fællesrådet er i besiddelse af et Harlev kort,
hvor en mere detailleret plan er indtegnet
Fællesrådet vil foranledige, at kortet bliver tilgængelig på et centralt sted, formentlig ved
Brugsen.
Udover disse planer vil Stofa etablere signalforsyning i forbindelse med alle nybyggerier.
Såfremt der e veje, som skal renoveres eller
opgraves af andre ledningsejere vil Stofa
naturligvis tage højde for det i deres planlægning.
fottsættes

på

næste

side..
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Med hensyn til Stofas prispolitik er Harlev
underlagt de samme priser som i resten af
f, I
Århus. Stofa opererer med 3 pristyper: en
listepris, Uil
[DrEPil§,
en pris
VUU U§UtgtE
usolgte tilslutninger,
UtbtuU ililgEt, en
Cil
PilJ ved
pris ved tidsbegrænsede etableringskampag-

_ -1

ner.

Denne pris kan nedsættes iforbindelse med
nyetablering til ca. kr. 4400,-, men gælder i
så fald tidsbegrænset. En gang om året gennemgår man alle veje og finder, hvilke parceller, som ikke er tilsluttet, men hvor kabler i
øvrigt er etableret. Disse får tilbudt en tilslutning til rabatpris. Disse priseksempler gælder
ved køb. Tilsvarende regler findes ved leje.
Fællesrådet mener, at pristrukturen kan virke
uoverskuelig, men anerkender, at Stofa bruger prisen som værktøj til at få flere forbrugere tilsluttet.

Ejgil Rahbek

e1§li nan6e(

:

i
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Ungdomsskolen i Harlev er en afdeling af
Brabrand-Tilst Ungdomsskole, som dækker
følgende skoledistrikter i Århus Kommune:
Engdalskolen, Gjellerupskolen,
Nordgårdskolen, Skjoldhøjskolen, Tilst Skole,
Sabro-Korsvejskolen samt Næshøjskolen.
Ungdomsskolen er et frivilligt undervisningstilbud for alle 14 - 18 årige i kommunen, hvilket også betyder, at den enkelte elev kan
deltage i undervisningen hvor som helst i
kommunen. Man er altså ikke afhængig af,
hvad der tilbydes på den lokale afdeling.

Omfanget af tilbud afhænger selWølgelig af
afdelingens stØrrelse, og for Næshøjs vedkommende har vi i denne sæson tilbudt
undervisning i følgende fagområder:
Syning, lektiehjælp, pc-kørekoft, go-kart,
motorlære, keramik, glasfusing, jagt,
musi[</sammenspil, jagt, sejlads, videokundskab, smykkefremstilling, knallertbevis, rollespil samt udveksling med en high-school i
England.
Undervisningen foregår som hovedregel om
aftenen, men der er dog enkelte hold placeret om eftermiddagen. Som noget ekstraordinært tilbyder vi i dagtimerne sejladsundervisning for alle kommunens 50 folkeskoler. Det
foregår på skolevæsenets lejrskole Dakbjerg
ved Mossø, hvor der undervises 5 dage om
ugen fra den 1. maj til efterårsferien. Et tilbud, der er helt unikt i Danmark, og som de
århusianske skoler i storl omfang benytter

sig af.
Det er dog ikke alle hold, der er kommet i
gang i år, bl.a. fik fag som jagt, rollespil,
smykkefremstilling og sejlads ikke tilstrækkelig tilslutning. Det er svært at forudsige, hvad
der kan vække de unges interesse, og selv
om vi synes, at vi har fingeren på pulsen
med hensyn til, hvad der rører sig blandt de
unge, er det ikke nogen garanti for, at de så
også møder op til undervisningen.
Her har de unge ellers en reel indflydelse på,
hvad der skal ske. Hvis tilbudet ikke er godt
nok, bliver de væk.
fortsættes på næste side...
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Hvis indholdet af undervisningen ikke er godt
nok, bliver de væk. Hvis de ikke bryder sig
om læreren eller den måde han/hun er på,
bliver de væk. Og når de unge bliver væk,
bliver der intet hold i det pågældende fag, så
enkelt er det. Det kan man da kalde reel indflydelse.
Som udgangspunkt er det gratis at deltage
i

2OO2

Vi har i år ikke mange elever at tage af , men
normalt deltager mellem 50 og 60% af samtlige 14-18 årige på et eller flere af holdene,
hvilket vi er meget tilfredse med
j,,

ungdomsskolens undervisning, hvilket vil
sige, at ungdomsskolens stiller materialer til
rådighed i et omfang, så der kan laves en
forsvarlig undervisning i det enkelte fag Der
er dog nogle områder, hvor de unge må have
pungen op af lommen, eksempelvis til vores
udveksling med England, samt hvis de vil
have sig et pc-kørekort. Disse områder er
meget udgiftskrævende, og vi ville ikke
kunne gennemføre undervisningen uden
elevbetaling.
Vedr. pc-kørekortet kan tilføjes, at det tilbydes i et samarbejde med Næshøjskolen, idet
Næshøjskolen har det som valgfag. Det skulle så være muligt, for de elever, der måtte
ønske det, at forlade Næshøjskolen efter 9
klasse med et pc-kørekoft som faglig ballast
Et godt arbejdsredskab at ha',re, når man
skal i gang med en ungdomsuddannelse

Billedeene er fra ungdomsskolens udveksling
med Barlby High School i efteråret 2001
Her er vi bl a. 5 dage på et out-door center,
hvor vi lavede alle mulige former for
udendø rsaktiviteter
Med venlig hilsen
Bent Alstrup

FÆLLESBLADET FOB HABLEV OG OMEGAI

Fritidshjemmet Himmelblå
Fritidshjemmet Himmelblå ligger på toppen
af Næshøjvej, nærmere bestemt nr. 20. Vi er
et fritidshjem med plads til 82 + 10 børn. Vi
modtager børn mellem 6 - 14 år. Vi er et af
Arhus kommunes fritidshjem med handicapintegration. Vi har plads til ca. 8 handicap-

Vi har på Himmelblå opdelt aktiviteterne i tre
grupper. Projekter, som er en opgave der
løses i fællesskab, hvor alle skal deltage.
Alle skal have en funktion og være vigtige for
opgavens løsning

pede børn

Aftalte aktiviteter, som er det børn og voksne
planlægger sammen eks ture, bands og
månedsfester for fødselsdagsbørnene.

Fritidshjemmets profil kan beskrives på føl-

gende måde:
- Musik
- Teater
- Akrobatik/artisteri

- Dans
- Kunst og Kultur
- Mellemmenneskelig forståelse
- Udeliv og natur

Pædagogikken tager udgangspunkt i det vi
kalder livskompetencer eller livsduelighed
eksempelvis:
- Hvordan kommer jeg fra "jeg" til "vi"?
- Hvordan kommer jeg fra "kammerat" til "ven,,?
- Hvordan kan jeg føle mig som en vigtig del af
helheden?

- Hvorfor er det vigtigt, at jeg ikke bryder aftaler?
- Hvodor er vi i det hele taget vigtige for hinanden?

Hos os skal børnene (og de voksne) lære at
sige Ja!
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja

til nye ting
til venner

til udfordringer
til livet

Spontane aktiviteter, som er det vi lige finder
på her og nu eks. bordtennls, spil, højtlæsning osv.

Alle vores aktiviteter skal tage udgangspunkt
i kvalitet, fællesskab og højdepunkter.
Vi har på Himmelblå også en del traditioner.
Hverl år i den første uge af sommerferien
tager hele huset på sommerlejr. Der laver vi,
blandt andet, vores eventyrspil som er en hel
dag hvor vi bevæger os i eventyrets verden
sammen. Vi tager oftest udgangspunkt i
lokalhistorien og oplever mange spændende
ting. I år var vi på Langeland og næste år
skal vi til Øster Hurup.
En anden af vores traditioner er vores markedsdag. Den ligger oftest i august måned.
Det er den helt store fest for børn, forældre
og personale. Markedsdagen har altid et
tema, i år var temaet
Total/Social/Global/Lokat.
Vi er også med i fælleprojektet, som er et
samarbejde mellem byens institutioner og
dagpleje, hvor vi sammen laver noget under
et fælles tema. I år var vi indianere
foftsættes på næste side
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Storbørnsgruppen deltager også hvert år i
Cirkus Gellatti hvor vi sammen med andre fritidshjem i Århus Vest laver en cirkusforestilling.

Himmelblå lige nu.
Vi har i de sidste år sat fokus på uderummet.
Vi har blandt andet bygget halmhus sammen
med børn og forældre. Det er vi meget glade
for og det fungerer i det daglige som grupperum for en flok børn. Yi har brændekomfur,
så det er muligt at holde varmen, selv i de
kolde måneder. Det er altid muligt for dagplejere og andre institutioner i området, at låne
vores halmhus om formiddagen.
Vi er nu ved at lave ny legeplads. Den gamle
var i så dårlig sikkerhedsmæssig stand, at vi
var nødl til at jævne den med jorden. Det var
ikke særlig populaert hos vores børn. Vi har
nu, i samarbejde med vores bestyrelse
igangsat en total forandring af vores uderum.
Vi blev godt hjulpet på vej, da vi var væner
for en arbejds-lejr i august måned.
Fjoften unge mennesker, fra alle dele af verden arbejdede sammen med os og vi kan nu
begynde at glæde os over resultatet. Vi har
lagt vægt på at legepladsen skal udfordre
børnene, den skal appellere til store og små
armbevægelser.
Der skal være plads til at bygge huler, klatre,
gemme, løbe, spille, fordybe sig og meget
mere. Vi har bygget en beach-volleybane, en
amfiscene, bålpladser, et tingsted, bjerge
med forskellig balance udfordring, et sandområde, en moon-car bane og meget andet.
Vi skal snad igang med at bygge Tarzanland,
vandområde og et bålhus. Vi har så vidt
muligt udelukkende bygget i naturmaterialer.

Vi har ikke hegn om vores legeplads og
håber at de der ikke har deres faste gang på
fritidshjemmet alligevel vil bruge vores pragtfulde sted. Det vil også blive muligt at låne
net til beach-volley banen, hvis man har lyst
til at udfordre sin nabovej.
Her i vinter har vi sammen med bestyrelsen
besluttet at se på hvordan vi kan gøre huset
mere attraktivt inde. Se på hvordan, vi får
skabt flest mulige legemuligheder i indbydende rum til glæde for børn og personale og så
at alle der kommer i huset kan "mærke" hvad
Himmelblå's profil er.
Vi er meget stolte og glade for vores sted og
vi viser det gerne frem. Så kig forbi hvis du
er blevet nysgerrig og har lyst til at vide mere
om Fritidshjemmet Himmelblå.
Fritidshjemmet Himmelblå

Næshøjvej20
8462 Harlev J
flf.86941459
himmelblaa

@

aarhus.dk

lrene Møller Blume
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Harlev r Framlev
Grundejerforening
GENERALFORSAMLINGEN
7. Oktober

Tommy Meldgaard meldte sig desuden som
omdeler af den næste INFO-bog på "hans"

Referat.
Deltagere fra bestyrelsen:
Erik Andr6sen (EA), Bjarne Gregersen (BG),
Claus Gregersen (CG), Lisbeth Johnsen
(LJ), Elly Bach Kristensen (EBK), Olaf
Olsson (OO) og suppleant
lnge Chr. Pedersen (lCP)

VEJ.

Morten Thye, Florasvej, og Orla Møller
Andersen, Sydbakken, meldte sig ligeledes
som omdeler af INFO-bogen på disse veje.

3. Regnskab og budget v/kassereren.
BG gennemgik regnskab og budget.
Kommenterede størrelsen på udgiften til
porlo med, at den tidligere bestyrelse selv
havde omdelt INFO-bogen, - det har den
nuværende bestyrelse ikke! Det skal dog
nævnes, at EBK har omdelt INFO-bogen til
alle annoncører og institutioner, deriblandt
Arhus Rådhus.

Antal fremmødte:
15

DAGSORDEN:
1 Valg af dirigent.
Tage Kjær, Grønhøjvej 1, blev valgt.

2.

Formandensberetning.

BG kunne i øvrigt oplyse, at man havde indkøbt vandslanger og el-kabler til brug ved
Sct. Hans-arrangementet fremover.
Regnskabet blev herefter godkendt af for-

EA fremføfte sin beretning, som blev kom-

menteret fra salen:

Lars Nielsen mente, at det er forkert med en
markering i INFO-bogen aI husstande, som
ikke betaler kontingent. EA svarede herlil, at
der alene er tale om en markering af kontigent betalende medlemmer og at det jo drejer sig om at vi alle står sammen og udviser
solidaritet. Desuden mente samme Lars
Nielsen at honoraret til bestyrelsen er for
stor1, hvortil EA bemærkede, at den "nye"
bestyrelse gør et større stykke arbejde!

samlingen.

4. Kontingent 2003 v/kassereren.
Der var enighed om ikke at ændre kontingentet på kr. 160,- for år 2003.

5. Valg af bestyrelsesmedlem.
Olaf Olsson modtager ikke genvalg.
lnge Chr. Pedersen blev valgt.

6.

Valg af suppleant.
Der blev valgt 2 suppleanter:
Morten Thye, Florasvej 17
Jeanette Thye, Florasvej 17

Tommy Meldgaard, Højlundvej, udtrykte sin
utilfredshed med at hans stikvej ikke blev
ryddet for sne, og fik heftil en garanti fra EA,
om at dette vil ske fremover, samtidig med at
man vil sørge for en besked til 'snerydderen'
om forskellighed i rækkefølgen for sneryd-

8.

lndkomne forslag.

Her var ingen.

nrng
fotlsættes på næste side.
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9.

Nedsættelse af udvalg.
Formanden/bestyrelsen opfordrede medlemmer til at indgå i samarbejde om nedsættelse
af forskellige udvalg, som f.eks. et
Sct. Hans-udvalg.
Da ingen meldte sig, må vi desværre anse
dette som afuist!

GAMMELDAWS
IULETRÆSFEST

I FRAMTEV

10. Evt.

Frede Nordahl Laursen har forgæves henvendt sig til "stige-depotet" for lån af stige.
BG undersøger forholdene!
Et medlem efterlyste reglerne/tegning
omkring beplantning og fortov. Det vil være
at finde i næste udgave af INFO-bogen.
(Side 61 i INFO-bogen 2001)
Formanderi takkede dirigenten, og udtrykte
tilfredshed med et godt fremmøde, og bød
herefter forsamlingen på en bid brød og en
øllvand.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Til dem som var forhindret i at komme, kan vi
oplyse at en kopi af regnskabet altid kan
rekvireres ved kasseren.
Harlev - Framlev

Gammeldaws Juletræsfest i
Framlev Forsamlingshus søndag
den 8. december k1.14.00

Entre 25,- kr. for børn og voksne
Billetten includerer kaffe og kage til de voksne, samt godtepose til børnene.

Grundejerlorening
Ønsker alle vore nuværende og kommende

medlemmer en
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Al billetsalg foregår fra kiosken i SuperBest
Harlev fra fredag d. 29.11.
Begrænset antal billetter.
Gløgg, æbleskiver etc. kan købes

i

forsamlingshuset.
Glædelig julehilsen fra :
Framlev Forsamlingshus, Spotlight og
Harlev / Framlev Grundejedorening.

